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 عالمه طباطبائي دانشگاه علمي مجالت اجرايي نامهشیوه

 (4/4/3131مورخ دانشگاههیئت رئیسه  )مصوب

 

هاا   به جدیدترین یافته مندانعالقهدسترسی سریع و آسان استادان، دانشجویان و مهم از منابع  مجالت

کمی و کیفی تحقیقات و حل مشکالت  موجب توسعهد نتوانمجالت می .شوندمحسوب می علمی و پژوهشی

. معاونا  پژوهشای   اسا  کارد    ناپاییر اجتنابرا ها آن، قانونمند و معیارمندساز  تنوع مجالتد. نجامعه باش

ایجاد وحدت رویاه در  ها  علمی و تحقیقاتی استادان و دانشجویان، نشر یافته ارتقا  فرایند منظوربهدانشگا  

نامه شیو بر عملکرد مجالت، قانونمند ، توزیع مناسب امکانات و نظارت  ، ساماندهی ساختار مالیساختار ادار 

کمیسیون بررسی نشریات  8/11/1931نشریات علمی کشور، مصوب بر اساس آیین نامه تعین اعتبارکنونی را 

 کند.تدوین میعلمی، 

 

 اعتبار علمي داراي مجالت انتشار اهداف - 3 ماده

 در حوز  علوم انسانیدانشجویان و  ، کارشناسانعلمی استادان دانش سطح الف: ارتقا 

و همکاار  پژوهشاگران داخلای و     اندیشاه  تبادل زمینهو ایجاد  جدید پژوهشی دستاوردها  معرفی ب: 

 خارجی

  توسعه علمی کشور جه در  دانش مرزها  و گسترش علمیجدید  مسائل ج: طرح 

 در میان استادان، دانشجویان و پژوهشگران حوز  علوم انسانی تحقیق و انگیز  روحیهد: تقوی  

 کشور به شیو  علمی و مبتنی بر تحقیق مسائل و حل یابی مسئله به کمكها: 

 ها  علمی و پژوهشیارتقا  سطح فرهنگ ایرانی اسالمی به شیو و:  

 

 علمي دانشگاه مجالت سردبیران شوراي - 2 ماده

 شاورا  " ،مجالت به مربوط مسائل برا  جوییو چار  ساز  تصمیماتو هماهنگ یکپارچه منظوربه: الف

 .شودنامید  می "شورا" اختصاربه پسنیازاکه  شودمی تشکیل"دانشگا مجالت سردبیران 

رئایس مرکاز چاا  و انتشاارات      ،شورا( )رئیس دانشگا  پژوهشی از: معاون اس  عبارت شورا : ترکیبب 

نفار  ، یاك  المللی دانشگا بین علمی ها همکار دفتر  مدیر امور پژوهشی، مدیر دبیر شورا(،دانشگا  )

علمای   مجاالت  و ساردبیران  امور نشریات علمی به انتخاب معااون پژوهشای دانشاگا     در متخصص

 .دانشگا 

اعضاا   چهارمسه حضور حداقلشود و با می بار تشکیل یكحداقل نیمسال تحصیلی  هر  جلسات شورا: ج 

 یابد.می رسمی 
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 .تشکیل خواهد شدپژوهشی دانشگا   تشخیص معاونبه در صورت نیاز،  العاد فوق جلسه :3تبصره 

 

 شورا وظايف - 1 ماده

 مجالت کالن راهبردها  تبیین: الف

 مجالت کیفی سطح  ارتقا  برا  مناسب پیشنهادها و راهکارها  ه: ارائب 

 ی در خصوص حل مشکالتشیاندهمو  مجالت مالی و اجرایی و مشکالت مسائل طرح: ج 

 و سامانه مجاز  نشریات دانشگا . عملکرد مجالت و ارزیابی نظارتد:  

 گسترش دامنه توزیع مجالت برا  مناسب ها روش شنهادیپها:  

 مجالت اجرایی نامهو یش رییتغپیشنهاد و:  

 دادن برا  ارتقا  سطح عملکرد مسئوالن نشریات پیشنهادز:  

 مجالت شمارگان بار در  گیاراس یس: ح 

 دشومی ارجاع دانشگا  پژوهشی معاون  از سو  که امور  بحث و بررسی و ارائه راهکار در ط:

 به مجالت دانشگا  یدهریز  برا  افزایش سطح ارجاع گیار  و برنامهسیاس :  

 

 مجالت تشكیالتي اركان - 4 هدما

زیار   ارکاان  و دارا   دانشاگا   پژوهشای  معاون  رمجموعهیز دانشگا  علمی ، مجالتتشکیالتی لحاظ به

 :هستند

 (عالمه طباطبائی )دانشگا  ازیامتصاحب: الف

 رمسئولیمد :ب

 : سردبیرج

 تحریریه ئ یهد: 

 

 ازیامتصاحب و اختیارات وظايف - 5ده ما

 مجله یا انحالل : پیشنهاد تأسیسالف

 مجله کالن ها و اهدافسیاس  : تعیینب  

 به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی رمسئولیمد معرفیتأیید و  :ج 

 مجالت ها هزینه تأمین : پیگیر د

 

 مديرمسئول وظايف و اختیاراتـ  6 هدما

 ارشاد اسالمیو  فرهنگ وزارت نهایی بیتصو ،امتیازصاحبتأیید  ، رئیس دانشکدپیشنهاد  ، بهمدیرمسئول

 .زیر را انجام خواهد داد ایفوظ و شد  ، منصوبمطبوعات در قانون مندرج ها ولی ئمس به و با توجه
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 وزارتی ها نامهو آیین مطبوعات قانون مقابل در پاسخگویی و مجله حقوقی انجام کلیه امور: الف

 امتیازصاحب از سو  بومص ها سیاس  : اجرا ب 

 مجله اجرایی نامهشیو مفاد  بر اجرا  : نظارتج 

 حقوقی لحاظ به چا  برا  ارسالی مطالب د: تأیید نهایی 

 دانشگا  پژوهشی معاون به و پیشنهاد آن مجله ساالنه بودجه : تنظیمها

 

 ماا   یاك  مادت  داکثر ظارف حا  اسا   موظاف  ازیا امتصااحب ، مدیرمسائول  استعفا  در صورت :تبصره

به وزارت  بعد  اقدامات و جه  انتخاب ربطذ  یعلمئ یه اعضا  جدید را از بین ولئمدیرمس

 .کند معرفی فرهنگ و ارشاد اسالمی

 

 

 سردبیر و اختیارات وظايف ،نحوه انتخابـ  7 ماده

 نامهنییآاز افراد واجد شرایط نفر   دودانشگا  عالمه طباطبائی    هیأت علمیاعضا از بین تحریریه ئ یه

رئیس  از طریق مدیرمسئولاز تأیید  و پس سردبیر تعیین عنوانبه راکمیسیون نشریات علمی کشور 

، معااون  مراجاع ذیاربط   در صاورت تأییاد   و دنمایا می معرفی دانشگا  معاون  پژوهشی به دانشکد 

 .اس  بالمانع مجدد و  و انتخاب کندصادر می سال 4 مدت برا پژوهشی دانشگا  حکم سردبیر را 

 :دارد بر عهد زیر را  و وظایف بود  مجله علمی ولئو مس  تحریریه ئ یه سردبیر، رئیس 

 تحریریه ئ یه جلسات تشکیل از اعضا برا  و دعوت دستور جلسات : تنظیمالف

  جلساتصورت و تنظیم جلسات : ادار ب  

 هاآن اجرا  بر حسن و نظارت تحریریه ئ یه مصوبات اجرا  : پیگیر ج 

  دانشکد  رئیس به مجله جراییسئول ام نصب عزل و د: پیشنهاد 

  سردبیران شورا  ها سیاس  : اجرا ها 

 تحریریه ئ یه در جلسات تعیین داوران و تصویب نهاییبرا   هامقاله طرح: و 

 ویراستار ادبی به مقاالت : ارسالز 

 مدیرمسئولتأیید  برا  مجله نهایی نسخه : ارسالح 

 مدیرمسئول به و پیشنهاد آن مجله ساالنه : برآورد هزینهط

 و غیر  امور مشترکین ،توزیع ،چا  به مربوط ها بر فعالی  : نظارت 

 .المللی باشدحداقل دو مقاله چا  یا نمایه شد  در مجالت معتبر بین اولوی  با فرد  اس  که دارا  :تبصره

 

 

 تحريريه ئتیه و وظايف و اختیارات عضويت شرايط - 8 ماده
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رأ   آراءدر صاورت تسااو     نفر خواهد بود. 15نفر و حداکثر  7 حداقل تحریریه ئ یه : تعداد اعضا الف

 شود.رئیس جلسه دو رأ  محسوب می

 دانشگاهی مرتبه باید دارا  این بند( 2تبصر   اعضا  موضوع  استثنابهتحریریه ) ئ یه اعضا  همه: ب

 دانشیار و باالتر باشند.

نگاارش، داور  و   ازجملاه دارا  ساابقه همکاار     یاد تحریریه مجلاه با  ئ یهدو نفر از اعضا  : 1تبصر 

 را داشته باشد. Scopus و ISIتحریریه مجالت با نمایه معتبر علمی مانند  ئ یهعضوی  در 

با  استادیار نفر 4ترویجی -و در نشریات علمی نفر 2پژوهشی -در موارد خاص در نشریات علمی: 2تبصر  

تحریریه  ئ یهدر  توانندمی توجیهی لیدالو ذکر  پژوهشی- علمی مقاله 9 ازجملهسوابق علمی قو  

 .حضور داشته باشند

 باشند. داشته علمی مجالت تحریریه ئ یهدر  مورد عضوی  پنجاز  بیش دنبای تحریریه ئ یه د: اعضا 

 .اس  چهار سال تحریریه ئ یه ضوی ع دور  :ها

 شد. خواهد صادر و ابالغ دانشگا  پژوهشی معاون توسط تحریریه ئ یه اعضا  : احکامح

به  یتخصصگرو   نیتركینزدو پیشنهاد  نامهنییآتحریریه با رعای  مفاد  ئ یهط: نحو  انتخاب اعضا  

 مجله از جه  تخصص و محتوا  مجله خواهد بود.

 .خواهد شد تشکیل باردو حداقل برا  هر شمار   تحریریه هر نشریه، ئ یهجلسات :  

 شناخته باشد، مستعفی داشته غیب پیاپی  جلسه سه تهران ساکن تحریریه ئ یه عضوهر  چنانچه :3تبصره 

 شود.می

 اظهاارنظر تهران نیستند امکاان حضاور مجااز  در جلساات و      ساکنکه  تحریریه ئ یه اعضا : 2تبصره 

 پیرامون تصمیمات را دارند.

 به شرح ذيل است تحريريه ئتیه اعضاي و اختیارات وظايف -

 رسید  ردبیر و سایر پیشنهادها ساز سو   در امور ارجاعی اظهارنظرو  : بررسی1

 هامقاله پییرش ضوابطو  مجله علمی و سیاس  یمشخط : تعیین2

  مدیرمسئول سردبیر به و نصب عزل : پیشنهاد9

 دانشگا  دستورالعملمبتنی بر  مجله علمی بر کیفی  : نظارت4

 و اظهارنظر داوران هاولی ها بررسی از طریق مقاله اعتبار علمی تعیین: 5

 پییرش یا رد مقاالت در مورد گیر : تصمیم6

 هادر انتشار مقاله ی واول تعیین: 7
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 اجرايي سئولمو وظايف  انتخاب نحوه - 3 هماد

 عناوان  نفر را باه  یكیا کارکنان،  یعلمئ یهاعضا  تواند از بین می مدیرمسئول : سردبیر با مشورتالف

 نیا اباه   دانشکد  رئیسکم با ح تا در صورت تأییدمعاون پژوهشی دانشکد  معرفی  به اجراییسئول م

 شود. منصوب سم 

 .دباشمی -سردبیر از سو  محوله -مجله امور اجرایی کلیه پیگیر  به موظف ییاجراسئول م :ب

 

 هامقاله ـ داوري 31 ماده

در  متخصاص داور نفار   دو بارا   را واجاد شارایط   ، مقااالت رسید  ها مقاله از بین تحریریه ئ یه: الف

 (.بیرون از دانشگا  باشد یعلمئ یهعضو یکی از داوران  المقدوریحت) دکنمی ارسال موضوع

( را بارا  هار مقالاه تعیاین     البدلیعلاصلی و دو نفر  دو نفرداور ) نفر 4در هر جلسه  تحریریه ئ یه :ب

ارجاع  البدلیعلروز از ارسال به داوران اصلی در صورت عدم انجام داور  به داوران  21خواهد کرد و پس از 

 شود.می

 .شاود تحریریاه منتشار مای    ئا  یهبا توجه به نظرات داوران و تأیید نهایی  صرفاًانتشار مقاله  :3تبصره 

 چا  نخواهد داش .تحریریه امکان  ئ یه جلسهصورتبدون درج در   امقالهدیهی اس  هیچ ب

علمای  داخلای و یکای از اعضاا      یعلما ئا  یهمشترک بین اعضاا     امقاله کهیدرصورت :2تبصره 

 قرار دارد.بررسی و چا  خارج از کشور باشند انتشار مقاله در اولوی  و مؤسسات معتبر  هادانشگا 

 

 

 و شرايط عمومي مجالت ويرايش ،الخطرسم - 33 ماده

از ساو  معاونا     شاد  نییتع (9شیو  تنظیم مقاالت )پیوس  بر اساس  بایستی هر مجله ها مقاله :الف

بادیهی اسا     .برا  ویراساتار  ارساال شاود     احرفهسردبیر به یکی از ویراستاران  پژوهشی دانشگا  توسط

 مسئولی  نظارت بر حسن انجام ویراستار  بر عهد  سردبیر اس .

در صافحات ابتادایی هار شامار  تحا  عناوان        هاا مقالهنگارشی  الخطرسمخطوط کلی و  یمشخط: ب

 شود.آورد  می "راهنما  تنظیم مقاالت"

 مجالت عمومي شرايط -

 د.شوجلد ذکر می در پش  انگلیسی زبان جلد و به  دررو فارسی به مجله : نامالف

 شود. جلد آورد  در هر دو طرف دانشگا  آرم :ب  

 باشد. رقعییا  وزیر  از دو انداز  یکی تنها به بایستی مجالت : قطعج  
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 ذکر شود. آنان اشتغال و محل ، تخصصتحریریه ئ یه اعضا  علمی د: مرتبه 

 انتشاار و شامار    ، زماان مجلاه  ، شمار دور  ، شمار یاعتبار علم ، درجهمجله مصوب جلد نام ها: بر رو 

(ISSN) ذکر شود.انگلیسی  زبان به موارد این همه جلد، پش  در و فارسی به 

 شود.  انتشار آورد و زمان مجله ، شمار دور  ، شمار مجله ، نامعطف و: بر رو  

 د:شومی درج موارد ذیل در آن هک اس  شناسنامه جلد، صفحه درون ز: صفحه 

 امتیازصاحب نام -

 مدیرمسئول نام -

 سردبیر نام -

 (با ذکر مرتبه علمی، تخصص و دانشگا  محل خدم  الفبا ترتیب )به تحریریه ئ یه اعضا  نام -

 انیا ویراستارویراستار  نام -

 اجرایی مسئول نام -

 مجله نشانی -

 و ارشاد اسالمی فرهنگ انتشار از وزارت پروانه شمار  -

 و فناور  تحقیقات علوم از وزارت مجله علمی درجه -

 (…ISC;SID;Magiran) ازجملهشود که مجله در آن ایندکس می ییهاهینما -

 آدرس الکترونیکی مجله -

 مقاالت نشریه به ترتیب الفبا تح  عنوان مشاوران علمی یا داوراندر صفحه بعد اسامی داوران : ح

 شود. درج انگلیسی زبان به مجله جلد پش  درون یا صفحات موارد در صفحه این تمامیط: 

 یابد. اختصاص اشتراک و فرم نگارش ، راهنما مقاله پییرش ضوابطصفحاتی به باید  در هر مجله : 

 مجلاه  مندرجات نیز فهرس  مجله صفحه بر دارد و آخرین در را مندرجات ، فهرس مجله اول : صفحهک

 دهد.می نشان انگلیسی زبان را به

 اس . 9ل: توضیحات بیشتر در خصوص نحو  تنظیم مقاله و نشریه در پیوس  شمار  

 

 

 انتشار مجالت تناوب - 32 ماده

و کمیسایون   اساالمی  ارشااد  و فرهناگ  وزارت مجاوز  بر اساس کهخواهد بود  یبیبه ترت انتشار هر مجله

 .اس  گردید  تعییننشریات علمی کشور 

 

 صدور مجوز چاپ - 31 ماده

 باه  اجرایای  ناماه شایو   با ضوابط و انطباق بررسی برا ، مدیرمسئولاز تأیید  پس ،چا  برا  آماد  مجله

 د.شوصادر  آن شود تا دستور چا یم ارسال دانشگا  پژوهشی  معاون
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اصالح باه دفتار نشاریه    فایل مجله برا  نامه اجرایی، با ضوابط شیو  : در صورت عدم مطابق 3تبصره 

 شود.می برگش  داد 

 .شد دمنتشر نشود، انتشار آن متوقف خواه سال كینشریه به مدت  ی کهدر صورت: 2تبصره 

 

 مجله چاپ هايهزينه - 34 هماد

و یاا معاادل آن باه صاورت      )کسر از واحد موظف آموزشی دو واحد معادل معادلسردبیر  الزحمهحق: الف

 خواهد بود. (سیالتدرحق

 111/611الی، ریال 111/911/-  از داور حجم مقاله و کیفی   با ها متناسبمقاله داور  الزحمهحق: ب 

طبق گزارش سردبیر و با درخواس  رئیس دانشاکد  و تأییاد معااون پژوهشای      ؛ کهدشومی تعیین ریال

 شود.( بدون نیاز به انعقاد قرارداد پرداخ  می1پیوس  شمار  ) وس یپدانشگا  طبق فرم 

 باه و  باود   دنظریا تجد قابال  دانشاگا   ساردبیران  شاورا   توساط  باركی هر دو سال فوق ارقام :تبصره

 .شودپیشنهاد می دانشگا  سهیرئئ یه

 

و یاا معاادل آن باه صاورت       )کسر از واحد موظاف  آموزشی واحد  یك معادل ولئمدیرمس الزحمهحقج: 

 خواهد بود. (سیالتدرحق

ریال و برا  متن  111/21مقاالت فارسی با توجه به کیفی  هر صفحه حداکثر  ویراستار  الزحمهحق: ها

 (.هاس کتاب ویرایش برا  امنائ یه مصوبات مطابق) ریال 111/151التین اعم از متن و چکید  هر صفحه 

  :و 

محاسبه  واحد آموزشی یك معادلباشد  یعلمئ یهعضو  کهیدرصورت مجله اجرایی سئولم الزحمهحقز:   

 .(سیالتدرحقو یا معادل آن به صورت   )کسر از واحد موظفشد خواهد 

هر عضاو سااالنه و باه     میزان حضورگزارش سردبیر از اعضا  هیئ  تحریریه با توجه به  الزحمهحقح:  

 .شودیمتشخیص معاون پژوهشی دانشگا  پرداخ  

 ریال اس . 111/11سطر   29برا  هر صفحه  آراییصفحهو  چینیحروف ها هزینه :ط 

 چا  ها : هزینه 

ریال و  111/2111ک: هزینه طراحی جلد یونیفرم با توجه با تشخیص مدیر مرکز چا  و انتشارات حداکثر 

 ریال اس . 111/411بعد  بدون تغییر لوگو حداکثر   هاشمار برا  

 

عهد  اماور عماومی دانشاکد      رب و پوستر( توزیعشامل برگزار  جلسات، آژانس، پیك، ) هانهیهز: سایر ل

 اس .
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 و اهدا ، فروش، توزيعيگذارمتیق نحوه - 35 ماده

 دانشگا   معاون  پژوهشی از سو  باركیهر دو سال  مجالت و اهدا  ، فروشتوزیع ، گیارم یق نحو 

 .تعیین خواهد شد

 

 مالي منابع - 36 ماده

 این چنانچه در. خواهد شد تأمین دانشگا  پژوهشی معاون  از سو  6تا  1 از شمار  انتشار مجالت هزینه

در  آن بارا   خاصای  شاد، ردیاف   و فنااور   ، تحقیقاتعلوم از وزارت اخی اعتبار علمی به موفق مجله فاصله

 متوقاف  ، انتشاار نشاریه  اعتباار علمای   درجاه  کسب عدم هد شد. در صورتمنظور خوا ساالنه دانشگا  بودجه

 شود.می

 

 مجالت از فروش حاصل درآمدهاي - 37 ماده

 هاا و مؤسساات  دانشاگا   معاامالتی  - ماالی  نامهآیین بر اساس، باید مجالت از فروش حاصل درآمدها 

 د.شوواریز  دانشگا  واید اختصاصیع حساببه یآموزش عال

 تخفیف میزان - 38 ماده

 تخفیف منظور خواهد شد. %51استادان و دانشجویان دانشگا ،  برا 

تواند می با موافق  معاون پژوهشی دانشگا تحریریه  ئ یه اعضا  به مجله بر اهدا  عالو  مدیرمسئول 

 قید شود. نشریه اشتراک باید در فرم تخفیف شرایط اهدا نماید.  مؤسسات افراد یا جلد به 51تا 

 

 مجله شمارگان - 33 ماده

 .دشومی تعیین سردبیران با نظر شورا  هر مجله سردبیر ساالنه گزارش بر اساس مجله شمارگان

 

 نامهنيیآتفسیر مفاد  - 21 ماده

 .اس  دانشگا  پژوهشی شورا  عهد  ، بهنامهشیو  در این مسکوت موضوعات تفسیر مفاد و شرح

 

 مقاله چاپ فرايند دريافت و – 23 ماده

 .اس  2شمار   در قالب پیوس  نامهشیو  این موضوع در مجالت مقاله و چا  پییرش فرایند

با حداقل تعداد مقاله، انتشار مجله با تعداد بیشتر مقاالت توصیه انتشار مجله  زیانها با توجه به تبصره: 

 .شودیم
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 دانشگا  پژوهشی شورا  تصویب به 21/2/1939 در تاریخ تبصر  19 و ماد  22در  نامهو یشاین  – 22 ماده

 .تصویب شد دانشگا  سهیرئئ یه 4/4/1939جلسه مورخ رسید و در 

 

 

 

 3پیوست شماره  

 لیست داوري مجله............

 

 

 معاون پژوهشی دانشگا               رئیس دانشکد معاون پژوهشی دانشکد                  سردبیر نشریه

 

 

 

 

 مبلغ بانك یا شمار  شبا تجارت حسابشمار   تعداد مقاالت نام و نام خانوادگی داور ردیف

1      

2      

9      

4      

5      

6      

7      

8      

3      

11      

11      

12      

19      

14      

15      

16      

17      

18      

13      

21      
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 2پیوست شماره 

 يافت و چاپ مقاله در سامانه نشريات دانشگاه عالمه طباطبائرايند دريف

 
  

ارسال مقاله از طرف نویسنده با مراجعه به سایت :مرحله اول•

ثبت نام در سیستم •
دریافت ایمیل تائید کاربری•
ورود به سیستم و کامل کردن پروفایل •
انتخاب مجله از بین مجالت فعال و ارسال مقاله •

دریافت مقاله توسط مسئول اجرایی مجله : مرحله دوم •
کنترل و رفع نقص مقاله •
ارسال در مرحله بررسی اولیه و در صورت نیاز تعیین داوران پیشنهادی •
انتخاب داور توسط هیات تحریریه •
ارسال به داوران •

ارسال به نویسنده : مرحله سوم •

در صورت تائید حداقل دو نفر از داوران ارسال به نویسنده جهت اصالحات درخواستی  •
نهایی سازی مقاله توسط نویسنده •

ارسال به داور نهایی:مرحله چهارم •

انتخاب داور نهایی و ارسال مستندات مقاله به داور نهایی جه  بررسی •

در صورت تائید داور نهایی مقاله مورد پییرش هیات تحریریه قرار می گیرد •

.یسند  ذکر سال، دور  و شمار  نشریه الزامی اس .در صورت صدور گواهی پییرش برا  ن•

•

ارسال به ویراستار جه  بررسی و اعالم نظر:مرحله پنجم•

ارسال به صفحه آرا جه  صفحه آرایی: مرحله ششم•

انجام صفحه آرایی و ارسال به سامانه مجالت  •

ارسال ایمیل به نویسند  جه  بازبینی در کارتابل شخص خود در سامانه نشریات •

ارسال جه  چا  :مرحله هفتم•

انتشار در سامانه نشریات دانشکد :مرحله هشتم •



02 

 

 1پیوست شماره 

 
 هاو مجله هالهقام نظیمراهنما  ت

 
 الف:از لحاظ محتوا

 .مرتبط با رشته تخصصی مربوطه باشد.1

 .جنبه علمی پژوهشی داشته باشد.2

 .حاصل مطالعات و پژوهش های نویسنده باشد.3

زآن ها چاپ نشده باشد.)در ضمن .قبال برای هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا در هیچ یک ا4

چهار ماه بعد از ارسال مقاله به فصلنامه از ارسال آن به فصلنامه دیگر خودداری نموده و در این مدت از  تا

ید. در غیر این ئوضعیت مقاله خود در سامانه الکترونیکی فصلنامه و یا از مدیر داخلی فصلنامه اطالع حاصل نما

 صورت از پذیرش مقاالت بعدی معذوریم.(

 

 اله. از نظر ساختار مقب

: عنوان مقاله باید ایده اصلی مربوط به مقاله را نشان دهد و به طور فشرده متغیرها، مسأله نظری و رابطه بین عنوان

ی غیر مفید و غیر ضروری مانند بررسی، مطالعه آزمایشی و مواردی از این قبیل هاواژهرا بیان کند. از نوشتن  هاآن

 هامخففو  هاسرواژهمحل و سال تحقیق معموالً الزم نیست. از نوشتن  )غیر از فراتحلیل( خودداری کنید. آوردن

 واژه نباشد. 12ی عنوان بیش از هاواژه( خودداری کنید. بهتر است تعداد MRIجز در موارد ضروری مانند )

: نام کوچک و نام خانوادگی به طور کامل در وسط زیر نام مؤلفان و محل کار و وابستگی .1

و موارد مشابه خودداری شود.  PhDیی مانند دکتر، پروفسور، مهندس،هاعنوانعنوان ذکر شود. از نوشتن 
دپارتمان و نام مؤسسه، محل کار مؤلف یا مؤلفان باید ذکر شود. هنگامی که مؤلف محل کار یا وابستگی 

 استان محل سکونت خود را در زیر نام و نام خانوادگی خود بنویسد. ندارد، باید نام شهر و

: هر مؤلف باید یادداشت کوتاهی را در مورد نام، نام خانوادگی، محل کار و یادداشت مؤلف .2

وجود داشته باشد، باید توضیح داده شود )برای  تعارض منافعسپاسگزاری بنویسد. در بند دوم در صورتی که 
پژوهش شما ارتباطی با موسسه محل کار شما ندارد و یا بخشی از پژوهش شما بر اساس  گیرییجهنتمثال، 

یی است که از محل دیگری فراهم شده است(. در بند آخر، باید نشانی کامل تماس و رایانامه ذکر شود. هاداده
 یادداشت مؤلف باید در همان صفحه عنوان و در پایین صفحه نوشته شود.

کند. یمی از مقاله است که امکان استنباط سریع از محتوای مقاله را فراهم اخالصهچکیده : چکیده .3
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 چکیده خوب دارای چند ویژگی است:

  دهد و نه چیز دیگریمدقیق است، یعنی آنچه را در مقاله موجود است نشان 

  کند نه قضاوت.یمشود و در اصل گزارش یمغیر ارزشی بیان 

 کند. برای توصیف آنچه انجام شده از یمی معلوم استفاده هافعلت. از فشرده، منسجم و قابل فهم اس
کند. مطالب کامالً مفید را بنویسید و از تکرار یمگیری از فعل زمان حال استفاده یجهنتفعل گذشته و برای 

دنبال مطالب اکیداً خودداری کنید. مطالبی را در چکیده بنویسید که مخاطبان شما در جستجوهای الکترونیک 
 کنند.یم

 هاآنچکیده باید دربردارنده مسأله مورد بررسی )تا حد امکان یک جمله(، شرکت کنندگان )ویژگی خاص 

های اصلی، اندازه اثر، فاصله اطمینان و یا مانند سن، جنس و قومیت(، ویژگی اصلی پژوهش و روش، یافته

وش نگارش چکیده برای مطالعات مروری، گیری و تلویحات و کاربرد آن باشد )ریجهنتسطح معناداری، 

ی هاواژهی و نظریه مدار کمی با آنچه در اینجا ذکر شده تفاوت دارد(. تعداد شناختروشفراتحلیل، موردی، 

واژه باشد )در چکیده انگلیسی کامالً با  5تا  3ی آن بین هاواژهواژه باشد و کلید  251تا  151چکیده بین 

ی بندپاراگرافلمه چکیده در وسط و باالی چکیده نوشته شود. چکیده نباید حروف کوچک نوشته شوند(. ک

 داشته باشد.

: عنوان مقدمه نباید در ابتدای آن ذکر شود. مقدمه باید به توصیف و بیان مسأله بپردازد. مقدمه باید مقدمه  

ها و یهفرضدارد؟  هاآنتوضیح دهد که مسأله چیست؟ چگونه با کارهای قبلی مرتبط است و چه تفاوتی با 

ی پژوهش متمرکز باشد. هامؤلفهصفحه بر بیان مسأله، بر محور متغیرها و  3تا  2هدف را بنویسید. مقدمه باید در 

ی نوشته شود اگونهچنین مقدمه نباید به از نوشتن مطالب عمومی، غیر ضروری و غیرمفید خودداری کنید. هم

 استفاده باشد.ی قابل احرفهکه فقط برای افراد 
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نوشته شود. این قسمت به توصیف جزئیات اجرای  ولدب: کلمه روش در وسط صفحه و به صورت روش

ی فرعی زیر اضافه هاعنوانپردازد. در این قسمت پس از توضیح نوع و طرح پژوهش، یمپژوهش 

 شوند:یم

 ها(: توضیح مناسب در مورد شرکت کنندگان ضروری است. فرایند یآزمودن)یا  کنندگانشرکت

شناختی یتجمعهای یژگیوذکر شود.  کنندگانشرکتی گذاربرونی و گذاردرونیری و معیارهای گنمونه

ها و یتمعلول، مهاجرت، اقتصادی –مانند سن، جنس، قومیت، نژاد، سطح تحصیالت، مکان، وضعیت اجتماعی

های خاص مانند سطح پیشرفت تحصیلی ( بیان شود. هر موردی را که ممکن است یژگیوها و زبان ) و سایر یناتوان

 به نوعی بر تفسیر نتایج اثر بگذارد، توضیح دهید.

  ی آزمایشی بعد از شرکت کنندگان، عنوان طرح پژوهشی را بنویسید و سپس مختصراً هاطرحدر

 توضیح دهید.

 ا و مواد مورد استفاده با ذکر منبع توضیح داده شوند. هدف، ساختار، اعتبار و ابزار )مواد(: ابزاره

ی ترجمه شده باید از حیث ترجمۀ هاآزمونذکر شود. به ویژه  هاآنیی به گوپاسخروایی ابزارها، نحوه اجرا و 

و مواد داده مستقیم و معکوس توضیح داده شوند. الزم نیست توضیح مبسوط و غیر ضروری در مورد ابزارها 

 سطری توضیح داد(. 11تا  6توان مطالب ضروری را در این موارد در یک پاراگراف یمشود. )احتماالً 

  اگر در پژوهش، مداخله یا آزمایشی صورت گرفته است باید محتوای هادادهشیوه اجرا / گردآوری :

ست و در پایان مقاله، پس از ی از آن در یک جدول، در پیواخالصهآن به طور کامل توضیح داده شود و 

را توضیح دهید. اگر از دستگاه یا وسیله خاصی  هادادهفهرست منابع آورده شود. شیوه اجرا یا گردآوری 

استفاده شده، آن را توضیح دهید. اطالعاتی که الزم است در این قسمت ارائه شوند: )الف( فرد یا افرادی که 

و  هاجلسه)ب( مکان و موقعیت )ج( طول مدت اجرا و  اندکردهگردآوری را  هادادهیا  اندبودهمجری مداخله 

)تصادفی بودن  کنندگانشرکتی بندگروهی مورد استفاده. چگونگی هامشوقها یا یتفعال)د(  هاآنفاصله بین 

 یا غیره(.

هایی که آنهای انجام شده را خالصه کنید. کلیه نتایج از جمله یلتحلو  هاداده: در این بخش نتایج .4

ی هادادهی اثر را بیان کنید. هااندازهبرخالف انتظار بوده را بیان کنید. برای مثال نتایج معنادار و غیر معنادار و 

ها را ذکر کنید و یهفرضی تک آزمونی( را ذکر نکنید. هاطرحهای مربوط به یک آزمودنی )غیر از خام و یافته

توضیح نتایج رد یا قبول فرضیه تحقیق را بیان کنید. همیشه محقق یا  را نشان دهید. در هادادهسپس تحلیل 

ها هستند. در بیان نتایج، فرض اصلی بر این است که خواننده مقاله، فردی یلتحلمحققان مسئول صحت و دقت 

ی هادادهرا ذکر نکنید.  هاآنرو مباحث توصیفی عمومی و مبانی کلی و منابع ینای و متخصص است. از احرفه

ها را ذکر کنید. در بیان نتایج مقدار آماره تا دو رقم اعشار، درجه آزادی، جهت تأثیر، یزشراز دست رفته و 

ی که مد نظر اگونهفاصله اطمینان و اندازه اثر را بیان کنید. در صورتی که برنامه مداخله و آزمایشی به 

و نمودارهای غیر  هاجدولح بدهید. از آوردن پژوهشگر بوده و به اجرا درنیامده، باید در مورد آن توضی

ی هاخطاز ترسیم  هاجدولی ضروری وارد شود. )در هاجدولضروری و متعدد اکیداً خودداری شود. فقط 

عمودی داخلی غیر ضروری خودداری شود و شماره جدول و شکل با ذکر توضیح مناسب کوتاه در باالی 

 اضافه شود(. هاآن
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ها ارزیابی و تفسیر کرد. الزم است که یهفرضبا در نظر گرفتن  ویژهبهباید نتایج را  : در این قسمتبحث  

شود. تلویحات نظری و کاربردی مورد تأکید  گیرینتیجه هاآننتایج بررسی، تفسیر و تبیین شوند و بر اساس 

تواند دو قسمت نتایج و بحث را با عنوان نتایج و بحث یماست. در صورتی که نتایج کوتاه باشند، پژوهشگر 

 قبالًیی را که هانکتهدر هم ادغام کند. بهتر است شروع بحث با بیان رد یا تأیید فرضیه باشد. موارد و 

، تکرار نکنید. در تفسیر و تحلیل نتایج این موارد را مد نظر داشته باشید: الف( هرگونه سوگیری و ذکرشده

، د( اندازه اثر، ه( هرگونه هاآزمونبار درونی، ب( ضعف ابزارها، ج( تعداد و همپوشی ابزارها و تهدید اعت

ضعف یا مالحظه دیگری که در پژوهش وجود داشته است. آیا برنامۀ مداخله دقیقاً مطابق برنامه پیش رفته و 

ید و به سایر انواع ها را توضیح دهیتمحدوداجرا شده است؟ چه موانعی در حین اجرا ظاهر شدند؟ 

ها همان است که مد نظر بوده؟ میزان یآزمودنیا  کنندگانشرکتتفسیرهای ممکن اشاره کنید. آیا 

 یی دارد؟هامالحظهنتایج در چه حد است و چه  پذیریتعمیمچگونه بوده؟  هاآنمشارکت 

توانید مجدداً بر یمدر اینجا ها بدهید. در قسمت پایانی بحث، توضیح دقیق و مستدلی در مورد اهمیت یافته

 تأکید کنید و دو نکته را مورد بررسی و اشاره قرار دهید: مسئلهاهمیت 

 هایی سودمند هستند.یدهپددستاورد نظری، بالینی و کاربردی نتایج چیست و نتایج در فهم چه  .1

 .اندماندهو یا بدون پاسخ  اندشدهها ظاهر به دنبال این یافته هاییسؤالچه مسائل یا  .2

 

 وجود چند آزمایش در یک مقاله

چنانچه قصد دارید مطالعات متعددی را در یک مقاله ارائه دهید، سعی کنید بنیاد، منطق و روش مطالعات بررای  

 هرای یافته یدربارهمختصر  طوربهبرای هر یک از مطالعات،  توانیدمیخواننده شفاف باشد. اگر الزم باشد حتی 

و  هرا یافتره »ادغرام کنیرد )بررای مثرال، در ذیرل قسرمت        هرا یافتره آن بحث کنید یا اینکه این بحث را با شرحی از 

همیشه پس از آخرین مطالعه، بحث مختصر و مفیدی راجع به کل کارهرا بگنجانیرد. تنهرا مطالعراتی را     «(. مباحثه

 د.جداگانه گزارش دهی یمقالهکه پیوستگی معنایی دارند را در یک 

ساختار است که پیشتر راجع به آن صحبت کردیم. برای مثرال،   یدهندهنشانمختلف  هایقسمتچینش  ینحوه

کنیرد. بردین طریرق     گرذاری نرام و ... « 2آزمرایش  »، «1آزمرایش  »مختلرف را برا عنروان     هرای آزمرایش  توانیدمی

خواهرد برود.    ترومم با سهولت بیشرتری  توسط خواننده  هاآنشده و دسترسی به  تریافتهسازمانمختلف  هایبخش

به شرطی که بحثی مختصر به دنبال هر یک از مطالعات « مباحثه»)و چنانچه « هایافته»و « شناسیروش» هایبخش

 .آیدمیبیاید( در ذیل عنوان هر مطالعه 

 تحلیل فرا 

هرر یرک از مروارد     یدربراره از انرواع دیگرر اسرت، بره ذکرر جزئیرات        ترر تخصصیاین نوع پژوهش،  ازآنجاکه

آشنا بوده و در متون متعددی  تحلیلی فراباید برای پژوهشگران  مورداستفاده. اصطالحات و عبارات پردازیمنمی

 تشریح شده است.

از آرشیوهای آنالین بهره  توانمیاطالعات تکمیلی مقاالت چاپی  سازیذخیرهباید به خاطر داشت برای 
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 فراتوانند شامل فهرست منابع مربوط به پژوهش در یک مورد ی میجست. برای نمونه این مطالب تکمیل

، به دهدمی، و نیز جدولی را شامل شود که اطالعات توصیفی درباره هر یک از مطالعات را ارائه تحلیلی

رقم اندکی باشد  نسبتاً تحلیل فراخصوص زمانی که تعداد مطالعات مشمول باال باشد. اگر تعداد مقاالت در 

ای از دیگر منابع جدا شوند. اگر یا کمتر( باید در فهرست منبع آورده شده و با عالمت ستاره 51حدود  مثالً)

باشد در این صورت ذکر منبع مقاالت باید در یک فهرست  جداگانه و  51باالتر از  تحلیل فراتعداد مقاالت در 

باشد و  ذکرشده تحلیلی فرا یمقالهدر یک آرشیو تکمیلی آنالین قرار گیرند. اگر یک مقاله در خالل یک 

مطالب تکمیلی به فراتحلیلی باشد، باید هم در فهرست منابع و هم در  یمقالهنتایج گزارش شده در آن مقاله در 

 ارجاع داد. هامقاله گونهاین

 

 از نظر شکل ظاهری

 :رعایت شودزیر  الگویآرائی مجالت در قطع وزیری، جهت صفحه

 نوع فونت اندازه موضوع
 15Bold B Zar عنوان مقاله فارسی

 12Bold B compset اسامی نویسندگان فارسی

 B Zar نازک11 متن چکید  فارسی

 14Bold B lotus متن تیترها  داخل

 12Bold B lotus کلیدواژ 

 B Zar نازک 13 متن

10 سرصفحه نازک    B compset 

10 پانویس فارسی نازک    B Zar 

10 پانویس التین نازک    Times NewRoman 

11 هاشکلعناوین جداول،  نمودارها و  نازک    B lotus 

13 منابع فارسی نازک    B Zar 

11 منابع التین نازک    Times NewRoman 

ها  انگلیسیچکید   

 ,Abstract 11Boldتیتر 

Italic 
Times NewRoman 

 14Bold Times NewRoman عنوان مقاله انگلیسی

نازک  12 اسامی نویسندگان انگلیسی  Times NewRoman 

نازک  11 متن چکید  انگلیسی  Times NewRoman 
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 منابع مورد استفاده

 دیینماشوند. دقت  ارائهدر بخش منابع مورد استفاده فقط منابع ذکر شده در متن مقاله مطابق دستورالعمل زیر 

که کلیه منابع ارجاع داده شده در متن باید در این بخش آورده شوند. ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی 

 بر اساس حروف الفبا تنظیم شوند.

 الف.مقاالت

در مورد مقاالت به ترتیب باید نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده، تاریخ انتشار مقاله در داخل 

) : ( اولین و آخرین  دونقطهپرانتز، عنوان مقاله، عنوان کامل مجله، شماره جلد در داخل پرانتز و بعد از 

 شوند. ارائهصفحات مقاله 

 مثال مقاله فارسی با یک نویسنده:

 43-25(، 1)11شناختی،جامعه طالعاتم.پیتربوردیو های(. اندیشه1331فری،علی )جع

 مثال مقاله فارسی با دو نویسنده:

سیاسی و اجتماعی پروین اعتصامی. پژوهش حقوق  یشهدر اندسیری  .(1311) .صادقی د. و احمدی م .1

 .23-31(: 1)23و سیاست.

 مثال مقاله فارسی با سه نویسنده یا بیشتر

سقراط در فلسفه سیاسی معاصر. پژوهش  .(1312) .ا.ر. ، مجیدی هروان ا. و قاسمی پیربلوطی ع گلپور .2

 .45-52(: 1)23حقوق و سیاست. 

 ب.چکیده مقاله

چاپ شده است روش نوشتن آن همانند مقاله است ولی (Abstract)مقاله به صورت خالصه  کهیدرصورت

 شود. مثال : ارائهدر قسمت آخر در داخل پرانتز (Abstract)کلمه 
Psychotherapy.71:2004(Abstract)  

لیفی:کتاب تأج .  

 :استناد به کتابی که یک نویسنده دارد. مثال 

 . تهران: جامعه شناسان.مبانی پژوهش در علوم رفتاری(. 1312شجاعی ، محمد.)

 مثال انگلیسی:
Chessick,R.D.(2007).The futhre of psychoanalysis.NewYork,Ny:state university of 

new York press. 
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 .مثال : استناد به کتابی که بیش از یک نویسنده دارد 

شناسی نشر. تهران: (. جامعه1331حسینی، علی؛ جعفری، حسن؛ ایزدی، غالم؛ منانی، حنانه؛ و ماکانی، جعفر.)

 قو.

 :استناد به کتاب ترجمه شده 

 آید.نام مترجم بالفاصله بعد از عنوان می اند معموالًها یا آثاری که ترجمه شدهبه کتاببرای استناد 

نام خانوادگی نویسنده، نام.) سال نشر(. عنوان کتاب ) ویرایش ؟ (. ترجمه... نام و نام خانوادگی مترجم... محل 

 .نشر: نام ناشر

 استناد به پایان نامه 

..... مقطع......دانشگاه، دانشکده، نامهانیپا. نامهانیپانام خانوادگی پژوهشگر/ دانشجو، نام . )سال نشر( . عنوان 

 .گروه تحصیلی

 های اینترنتیاستناد به مقاله 

–نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده ) سال نشر (. عنوان مقاله. عنوان مجله، دوره، شماره، صفحه آغاز مقاله 

 ........  .اینترنتی از آدرس،( سال روز ماه)  خیدر تار شده بازیابی. مقاله پایان حهصف

 مثال :

)  23. پردازش و مدیریت اطالعات ، یسنجعلمهای ر پژوهشد یرشتگ انیم(. ترسیم 1311خدایی، محمود. )

 ، از1312آذر  11. بازیابی شده در  313-411( ،  2
http://pubj.ricest.ac.ir /ojs / index php /code 13 pp /article / view / 100 /108.    

 

 :نحوه ارجاع منابع مورد استفاده در متن مقاله 

 

 .استناد به کتابی که یک نویسنده دارد 

.نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، شماره صفحه یا صفحات  

(25، 1312مثال فارسی: )دالور،   

 (chessick , 2007,678مثال انگلیسی: )

 .استناد به کتابی که بیش از یک نویسنده دارد 

ها در متن و نویسنده هستند بایستی نام خانوادگی همه آن 5تا  2هایی که دارای در استناد به کتاب

توان از )و کامل،اما در دفعات بعد میفهرست منابع ذکر شود. در بار نخست در متن،باید به شکل 

 همکاران ( در متن استفاده کرد. 

 مثال فارسی : 

 (. 1331اول : )حسینی، جعفر، ایزدی ، منانی، ماکانی،  بار در

 (. 1331در دفعات بعدی : )حسینی و همکاران، 

  استناد به مقاله کنفرانس 

 دوم، سال نشر مقاله ()نام خانوادگی نویسنده اول و نام خانوادگی نویسنده 

http://pubj.ricest.ac.ir/
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  نامهیانپااستناد به 

 )نام خانوادگی پژوهشگر/ دانشجو، سال نشر(.

 های اینترنتی ) که از اینترنت قابل دانلود یا دریافت باشد ( استناد به مقاله 

 سال نشر (. ،)نام خانوادگی نویسنده

  شدهترجمهاستناد به کتاب 

 )نام خانوادگی مترجم ،سال چاپ ترجمه(.

 

 دهیچکعنوان و چکیده انگلیسی 

شود.چکیده انگلیسی  ارائهچکیده انگلیسی و کلمات کلیدی  و ، عنوانصفحات پایانی نشریهدر 

های مورد اشاره در چکیده انگلیسی باید به میالدی تاریخ .ترجمه کامل و صحیح چکیده فارسی باشد

( و حرف اول  Zتا A ترجمه کلمات کلیدی فارسی )به ترتیب از  تبدیل شوند. کلمات کلیدی عیناً

در کلمات کلیدی  کلمات با حرف بزرگ باشد. کلماتی که در عنوان مقاله آمده است نباید مجدداً

 .تکرار شوند

 

 

 

 

 

 
 


